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FORNECIMENTO  
DE POLIETILENO AO SETOR 

 

Com o objetivo de examinar alternativas 

de fornecimento de polietileno para o 
setor, o Presidente da ABRASP, Sr. Luiz 
Moreira de Castro, se reunirá com 
representantes da empresa 
Lyondellbasell em Buenos Aires, dia 01 
de março, aproveitando viagem que fará 
à Argentina. A Lyondell é representada 
na América do Sul pela Petroken, com 
sede naquela cidade. 
A aquisição da Quattor pela Braskem 
torna o setor dependente de um único 
fornecedor de polietileno e outros 
polímeros, o que, a médio e longo prazo, 
pode levar a um aumento 
desproporcional nos preços dessas 
matérias primas. 
A intenção da ABRASP de desenvolver 
alternativas de fornecimento para o setor 
visando minimizar o risco futuro de 
elevação dos custos. 
Essa primeira reunião com a 
Lyondellbasell deverá ser seguida de 
uma segunda reunião no Brasil, quando 
as empresas interessadas poderão 
participar e contribuir na discussão de 
um acordo de fornecimento cujos preços 
possam ser mais vantajosos que aqueles 
atualmente fornecidos pelo fabricante 
brasileiro. 
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PMC E O SETOR PARENTERAL 

 

Uma liminar que suspendeu os efeitos 

da Resolução CMED nº 03 foi concedida 
aos hospitais brasileiros. A CMED 
entende que não cabe aos hospitais 
repassar o PMC aos seus clientes e planos 
de saúde, visto que são pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços, não podendo 
agregar valor ao preço de aquisição.  
Embora a justiça tenha concedido liminar 
aos hospitais, o mérito da questão ainda 
não foi julgado o que pode determinar 
um entendimento desfavorável aos 
hospitais, segundo a CMED, que deverá 
contestar a decisão. 
Em reunião com a CMED a ABRASP foi 
orientada para não publicar o PMC até 
que se tivesse uma decisão final da 
justiça. Essa orientação levou em conta 
que a liminar ao suspender o ato da 
CMED de proibir a publicação do PMC, 
não criava, em contrapartida, a obrigação 
de sua publicação pelas empresas 
produtoras de medicamentos de uso 
exclusivamente hospitalar. 
Algumas empresas do setor, no entanto, 
entenderam que a Resolução nº 2/2009 
da própria CMED obriga as empresas à 
publicação do PMC, após suspensão da 
RDC nº 3. Os artigos da Resolução nº 
2/2009 destacam: 
 
Art. 5º As unidades produtoras e as de 
comércio atacadista ou intermediário 
repassarão, obrigatoriamente, às  
 

unidades varejistas, a diferença de 
alíquota de ICMS entre o estado de origem 
e o de destino, bem como colocarão os 
produtos CIF no destinatário. 
 
Art. 6º As empresas produtoras deverão 
dar ampla publicidade aos preços de seus 
medicamentos, por meio de publicações 
especializadas de grande circulação. 
 

ICMS  Lista Positiva   Lista Negativa    Lista Neutra 

19%        0,7234           0,7523             0,7071 

18%        0,7234           0,7519             0,7073 

17%        0,7234           0,7515             0,7075 

12%        0,7234           0,7499             0,7084 

0%          0,7234           0,7465             0,7103 
 
Art. 7º As unidades de comércio varejista 
deverão manter à disposição dos 
consumidores e dos órgãos de defesa do 
consumidor as listas dos preços de 
medicamentos atualizadas, calculados nos 
termos desta Resolução. 
 
Parágrafo único. A divulgação do PMC, de 
que trata o caput, deverá contemplar os 
diferentes preços decorrentes da 
incidência das cargas tributárias de ICMS 
praticadas nos estados de destino. 
 
Art. 8º Nas unidades de comércio 
varejista, os medicamentos deverão estar 
etiquetados com os preços de venda ao 
consumidor, que não poderão ultrapassar 
os PMC calculados de acordo com o 
disposto nesta Resolução. 
 
Com a decisão de algumas empresas 
publicarem seus preços máximos ao 
consumidor (PMC), a ABRASP passou a 
orientar os associados a fazerem o 
mesmo para evitar o uso desse 
expediente como uma vantagem 
competitiva, desvirtuando o objetivo da 
divulgação de preços. 
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SINDUSFARMA 

Gestão 2010/2012 
 

Dia 8 de fevereiro foi empossada a nova 

Diretoria do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos do Estado de 
São Paulo (Sindusfarma), para a gestão 
2010/2012. 
A ABRASP parabeniza o Dr. Omilton 
Visconde Junior, Presidente empossado 
do Sindusfarma, e aos demais membros 
de sua diretoria, desejando a todos 
sucesso à frente do Sindicato.  
 
 

  
 

LIBERAÇÃO PARAMÉTRICA E  
MÉTODOS ALTERNATIVOS 

SERÃO INSERIDOS NA REVISÃO DA 
FARMACOPÉIA BRASILEIRA 

 

Com previsão de ser publicada em 

novembro deste ano, a atual revisão da 
Farmacopéia Brasileira deverá inserir no 
capítulo sobres esterilização os temas  
 

 
“Liberação Paramétrica” e “Métodos 
Alternativos”.  
Os dois temas já passaram pelo CTT de 
Correlatos e o texto passa agora à revisão 
pelo CTT de Microbiologia, sob 
coordenação da Profª Dra. Clévia 
Ferreira Duarte, antes de ir à Consulta 
Pública. 
Os dois temas foram exaustivamente 
trabalhados pela Diretoria da ABRASP 
junto à ANVISA e membros da 
Farmacopéia Brasileira nos últimos dois 
anos e o resultado alcançado com a 
inserção de ambos na atual Revisão é 
uma vitória para o setor de soluções 
parenterais e uma alternativa à mudança 
do prazo de quarentena para 14 dias. 
Em reunião com a Profª Clévia, o 
Presidente da Abrasp, Luiz Moreira de 
Castro, e a Dra. Gisele Badauy, foram 
informados que o CTT de Microbiologia 
fará um convite à Associação para 
discutir o tema “Métodos Alternativos” e 
esclarecer dúvidas dos membros, já que o 
assunto é novo para a maioria.  
Nessa apresentação ao CTT de 
Microbiologia a ABRASP estará 
representada pelas Dras. Gisele Badauy e 
Patrice Perillo Louly, as quais já vêm 
realizando estudos e pesquisas nessa 
área. 
O texto sobre Liberação Paramétrica já 
está concluído e sua revisão por parte do 
CTT de Microbiologia e deverá ter sua 
Consulta Pública publicada até maio ou 
junho, segundo a Profª Clévia.  
Na reunião com a ABRASP a Profª Clevia 
destacou que não existe nenhuma 
possibilidade de se alterar o prazo de 14 
dias de quarentena a ser estabelecido 
também para as soluções parenterais, 
mas concorda que a regulamentação da 
Liberação Paramétrica e o uso de 
Métodos Alternativos devam ser 
conduzidos pela ANVISA, após a inserção  
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na nova edição da Farmacopéia 
Brasileira. 
Esse entendimento é comum às diversas 
diretorias da ANVISA, tendo sido 
ratificada pela Dra. Maria Cecília Martins 
Brito em reunião em Brasília, em 11 de 
fevereiro, na qual a ABRASP esteve 
representada pelo seu Vice-Presidente, 
Dr. João Luiz Elias. 

 
Ministério do Planejamento 
 autoriza concurso da Anvisa 

 
O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão autorizou a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
a realizar o concurso público para a 
contratação de 92 novos servidores para 
o cargo de Técnico Administrativo da 
Agência. 
Os candidatos devem ter segundo grau 
completo, pois realizarão atividades 
administrativas e logísticas de nível 
intermediário, relativas às competências 
legais da Anvisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A remuneração bruta inicial será de 
aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais). O edital do 
concurso será publicado no prazo de até 
seis meses. A intenção é que o concurso 
seja  realizado ainda este ano, para que 
os concursados sejam logo convocados. A 
instituição que aplicará as provas ainda 
não foi selecionada. 
 

QUALIFICAÇÃO DE 
FORNECEDORES 
 
O elemento decisivo na escolha de um 
produto é a qualidade.   
A interação e a parceria  entre os 
fornecedores e o fabricante é 
fundamental para que essa Qualidade 
seja alcançada!  
Buscando a melhoria desse processo, a 
ABRASP continuará com o Programa de 
Qualificação de Fornecedores em 2010. 
Em março será agendada a reinspeção da 
empresa Labsynth Produtos 
Laboratórios Ltda e aguardamos a 
confirmação da Auditoria na empresa 
Cosmoquímica. Ind. Com. Ltda 
 

 
 
 
  

 

 
 
 

Os desafios para uma nova Farmacopéia Brasileira 
Maria Cecília Brito* 

 

A construção de um instrumento estratégico que estabeleça os requisitos de qualidade para as 

matérias-primas e especialidades farmacêuticas comercializados em nosso país configura-se um 
dos grandes desafios para a vigilância sanitária. Nesse sentido, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) trabalha na revisão e atualização da Farmacopéia Brasileira. 
A farmacopéia é o código oficial que estabelece os parâmetros de qualidade e os métodos de 
análise para os insumos e medicamentos utilizados no país. De uso obrigatório para os que 
fabricam, manipulam, fracionam e controlam produtos farmacêuticos, o compêndio é considerado 
questão de soberania nacional. 
Uma farmacopéia moderna e atualizada fornece subsídios e ferramentas à Vigilância Sanitária, aos 
farmacêuticos e aos demais profissionais, para impedir que ocorram problemas com produtos 
farmacêuticos (intoxicação, baixa resposta terapêutica, contaminação microbiológica e química, 
entre outros).  
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Para isso, as monografias da farmacopéia descrevem especificações que garantem a qualidade 
desses produtos. Questões como características físicas e físico-químicas e metodologias de análise 
das substâncias são definidas por essas monografias. 
O desafio configura-se na medida em que a nova Farmacopeia Brasileira consiga contemplar 
particularidades de nosso país. Temos problemas de saúde específicos, decorrentes de situações 
geográficas, questões culturais, financeiras e até sociais das populações, que não podem ser 
desconsiderados. Por outro lado, não podemos esquecer as condições de nossos parques 
industriais, a tecnologia que nosso país domina e os produtos que fabricamos. 
 
Atualmente, ainda estão em vigor, no Brasil, textos das quatro farmacopéias já publicadas. A 
primeira edição data de 1929, a segunda e a terceira edições são de 1959 e 1976, respectivamente. 
A última teve início em 1988 e foi publicada em seis fascículos, nos anos de 1996, 2000, 2001, 
2002, 2003 e 2005.  
 
Para a revisão da Farmacopéia Brasileira, a Anvisa instituiu a Comissão da Farmacopéia Brasileira, 
que conta com especialistas nas diferentes áreas que envolvem os estudos farmacopêicos. As 
inclusões, denominações, atualizações e exclusões dos produtos farmacêuticos no compêndio são 
discutidas por Comitês Técnicos Temáticos específicos. 
Ao término desse processo, será publicado um Código Farmacêutico Oficial atualizado em um 
compêndio único. A idéia é que o Brasil disponha de um instrumento estratégico que consiga, além 
de estabelecer os requisitos de qualidade para os produtos farmacêuticos, harmonizar o avanço 
científico com o conhecimento popular, de acordo com a Política Nacional de Medicamentos do 
Ministério da Saúde. 

 
 

* MARIA CECÍLIA BRITO é Diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2005. 
Farmacêutica e bioquímica pela Universidade Federal de Goiás, foi chefe do Laboratório 
Regional de Análises Clínicas em Ceres (GO) e superintendente de Vigilância Sanitária e 

Ambiental da Secretaria de Estado de Goiás. 
 

Parceria pelo Haiti 

A subsidiária brasileira do Grupo B.Braun se uniu à Associação 

Médica Brasileira (AMB) e ao Instituto Israelita Albert Einstein 
doando uma série de equipamentos e acessórios hospitalares a 
serem usados pelas equipes de médicos e especialistas que estão 
no Haiti prestando auxílio às vítimas do terremoto. Até a semana 
anterior ao Carnaval, a equipe enviada pela AMB para esta 
missão já havia realizado 98 cirurgias. Entre os diversos 
produtos doados estão agulhas para bloqueio de plexo e suturas. 
Além disso, a unidade brasileira, em parceria com a subsidiária 
de Los Angeles, fez doações de linhas de sangue (foto) para 
utilização em  Dialogs  moderno equipamento  utilizado para 
substituição da função do rim em pacientes com crises 
temporárias ou permanentes - dentro de uma unidade de  
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ABRASP – Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais 

Av. Paulista, 1313 7.º sala 705 - Cerqueira César - 01311-923– São Paulo, SP 

Fones: (11) 3253-7068/4968  -  www.abrasp.org.br 

Tel.: (11) 3253-7068/4968 

www.abrasp.org.br 

                                                                                                         

 incontinência; home-care; além de uma gama de produtos voltados a todos os tipos de cirurgia com linhas específicas 

para suturas, Oncologia, Ortopedia, Urologia, cirurgias Geral e Vascular, entre outras especialidades.  
 

Mais Informações:  APPROACH  

Barbara Bezerra (barbara.bezerra@approach.com.br) ; Fabiana Guimarães de Almeida Lavinas 

(fabiana.guimaraes@approach.com.br) ; Bianca Gomes Salaberry (bianca.gomes@approach.com.br)  

Tel: (21) 3461-4616, ramais 110, 125, 152 e 164  - www.approach.com.br 

 

Atendendo  solicitação do Governo de Goiás, as empresas Equiplex Ind. 

Farmacêutica   Ltda e Halex Istar Ind. Farm. Ltda. fizeram doações de 

soluções parenterais de grande e pequeno volume para atender as vítimas do 

terremoto no Haiti, num total de quase 200 toneladas de produtos. Esta ação 

das empresas farmacêuticas instaladas em Goiás foi coordenada pelo 
SINDIFARGO - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS DO ESTADO DE GOIÁS 

 

hemodiálise montada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) 

na região da fronteira do Haiti com a República Dominicana.  

B.Braun – Presente em mais de 50 países, o grupo B. Braun está no Brasil 
há mais de 40 anos. A multinacional alemã líder no segmento médico-
hospitalar conta com um portfólio de mais de 33 mil produtos, 13 mil 
deles comercializados no país, além de serviços e programas 
educacionais voltados à assistência e segurança dos pacientes e 
profissionais de saúde.  
Com sede em São Gonçalo (RJ) e mais sete filiais de vendas no Brasil, o 
laboratório tem cerca de 1.550 colaboradores e atua nas áreas de: 
terapias de infusão, intensiva e substituição renal; hidratação; reposição 
volêmica; anestesia regional;  nutrição enteral;  controle de infecção  e   
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